Tre baltiska huvudstäder 27 aug-2 sep 2019
Upplev Estland, Lettland och Litauen på samma resa. Tre fantastiska städer: Vilnius med sin underbara
renässans- och barockarkitektur, storstaden Riga med en medeltida känsla och mysiga gränder och
Tallinn med sina torn och fästningsmurar. Här finns det massa att uppleva och vi kommer att få upptäcka
och lära känna städerna och skapa minnen för livet.

Pris per person
13 895 kr/pers

Enkelrumstillägg:
1980 kr/pers

Boka tidigt rabatt
Boka senast 7:e maj för 1000 kr rabatt/person.

I priset ingår följande:
•
•
•
•
•
•
•

Gruppresa med flyg Luleå – Vilnius 27 aug och från Tallin - Luleå 2 sep
Transfer till och från flygplatsen samt till utflyktsmålen och mellan städerna
Boende 6 nätter med del i dubbelrum inkl. frukost på fyrstjärniga hotell: Artis Hotel i Vilnius, Wellton
Centrum Hotel & Spa i Riga och Metropol Spa Hotel i Tallinn
Utflykter enligt program med svensktalande guider
Lunch dag 3 och dag 5 då vi beger oss till en ny stad
Middag dag 1 och dag 6
Entrébiljetter till Vilnius University, Rundale Palace, St. Peterskyrkan och Turaida Museum reservatet

Flygtider
Alla flygtider anges i lokal tid och länderna ligger en timme före oss.
27 augusti
Luleå - Arlanda 11:05 - 12:25
Arlanda - Vilnius 14:30 - 16:55
2 september
Tallin - Arlanda 16:15 - 16:15
Arlanda - Luleå 17:50 - 19:05
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Dag 1/ 27 aug/ Luleå – Vilnius
Med avresa kl.11:05 från Luleå reser vi till Vilnius med mellanlandning på Arlanda.
Vid ankomst till Vilnius blir vi välkomnade av vår chaufför och svensktalande guide. På väg från flygplatsen får vi lite tips och
goda råd från vår guide. Efter incheckning på det fyrstjärniga Artis Hotel så får vi njuta av en välsmakande välkomstmiddag
tillsammans.

Dag 2/ 28 aug/ Vilnius
Efter frukost beger vi oss iväg på en 3 timmar rundtur i Gamla Stan där Vilnius främsta historiska och kulturella platser finns. Här
kommer vi att få se Cathedral Square, Gediminas Castle, Vilnius University campus, historiska och arkitektoniska monumet från
1600 och 1800 talet på Pilies street, The Gothic corner of Vilnius (St Anne’s Kyrkan och Bernardine Kyrkan), och det tidigare
Stadshustorget(Town Hall square) och The Gates of Dawn.
Efter rundturen finns det tid för att uppleva arkitekturstaden Vilnius på egen hand.

Dag 3 - 29 aug - Vilnius-Riga
Dags att tacka Vilnius för denna gång och ta oss vidare till Riga. Vi lämnar hotellet efter
frukosten och beger oss iväg med buss. På förmiddagen kommer vi stanna till på The Hill
of Crosses, ett unikt och mystiskt pilgrimsmål där litauiska människor har lämnat kors i
århundraden. Sen är det dags för lunch.
Vårt stopp på eftermiddagen blir till Rundale Palace som är ett riktigt mästerverk i
barock- och rokokoarkitektur som byggdes på 1700-talet.
Väl framme på hotellet i Riga checkar vi in och sen är kvällen fri.

Dag 4 - 30 aug - Riga
Denna dag erbjuder en fantastisk utflykt i centrala Riga. Vi kommer att få beundra Rigas Domkyrka, St. Peterskyrkan, The Old
Guild Houses, Three Brothers, Old Riga Castle och sist men inte minst The Art Nouveau-distriktet.
Eftermiddagen är sedan fri för egna upptäcksfärder. Staden är Baltikums största stad med ett pampigt centrum med breda
boulevarder, långa gator med massor av butiker och stora parkanläggningar.

Dag 5 - 31 aug - Riga-Tallinn
Vi checkar ut från hotellet och kör sen längs Riga Bay till Tallin. Påvägen gör vi ett stopp i
en av Lettlands vackraste städer, Sigulda, som ligger i den idylliska Gauja-dalen. Här kan
vi besöka Turaida Museum reservatet med Turaidaborgen.
På kvällen kommer vi fram till Estland och huvudstaden Tallinn där vi checkar in på hotellet.

Dag 6 - 1 sep - Tallinn
Denna dag bjuder på en mysig stadstur till fots i gamla stan. Rundturen innehåller bland annat Rådhusplatsen, St. Nicholas kyrka
som nu har ett museum med medeltida konst, Toompea Castle och mycket mer.
Eftermiddagen är fri.
På kvällen får vi avnjuta en avslutningsmiddag i gamla stan för att avrunda vår resa.

Dag 7 - 2 sep - Tallinn-Luleå
Efter frukost checkar vi ut och hoppar på bussen till flygplatsen.
Sen reser vi hem med massa nya erfarenheter och härliga minnen.

Axess Resebyrå i Boden AB
Drottninggatan 12
961 35 Boden

Phone: +46(0)921– 565 40
E-mail: info@axessresebyra.se
Web: www.axessresebyra.se

Övrig information och regler:
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 2000 kronor per person för denna resa. Avgiften ska betalas senast 10 dagar från bokningsdatum.
Slutlikviden erläggs senast 40 dagar före avresa.
VIKTIGT! Om inte betalningen är oss tillhanda inom angiven tid riskerar du att förlora din plats.
Avbokning
Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar vid avbokning av resa.
Vid avbokning senare än 40 dagar före avresa är återbetalning inte möjlig.
Betalning
Betalning sker via bankgiro eller med kort på vårt kontor. All information angående betalningar får du tillsammans med din
bokningsbekräftelse.
Bokningsbekräftelse
När Du bokat Din resa får du en bokningsbekräftelse inom 10 dagar med uppgift om tid och plats för avresan, samt övrig
information som Du behöver. Kontrollera att allt som står på bekräftelsen stämmer med den bokning Du har gjort. Eventuella
felaktigheter måste anmälas omgående. Du ansvarar för att vi kan nå Dig på det telefonnummer eller den adress som Du angivit
vid bokningen.
Obs! Din bokningsbekräftelse gäller som biljett, under förutsättning att slutlikvid erlagts, och skall medtagas på resan. Sker
bokningen senare än 40 dagar före avresa ska hela beloppet betalas inom 24 timmar.
Reseförsäkring
Kontrollera att Din hemförsäkring ger ett fullgott reseskydd innan Du reser. Glöm inte att ta kontakt med försäkringskassan för
att få intyget som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige.
Gäster med speciella behov
Önskemål om t ex vegetarisk kost eller glutenfri mat skall helst meddelas vid bokningen. Eventuella handikapp bör meddelas, så
att vi kan hjälpa till vid val av resa och avråda från olämpliga resmål.
Förseningar
Vid olyckliga omständigheter av force-majeure-karaktär kan förseningar uppstå. Axess Resebyrå ersätter Dig inte för förlorad
arbetsförtjänst eller semesterdag vid sådana händelser. Tänk på att alltid ha en heltäckande reseförsäkring.
Pass/visum
Glöm ej att ta med giltigt pass. Det gäller som vår enda giltiga internationella id-handling. Ha passet tillgängligt i handbagaget.
Icke svenska medborgare ansvarar själva för eventuella visum som krävs för olika länder. Hör med berörda länders konsulat eller
ambassader.
Minimiantal
Vi reserverar oss för inställd resa vid färre än deltagare än det antal som uppges i reseprogrammet för varje resa. Meddelandet
om inställande av resa lämnas senast 30 dagar före avresa. Denna resa har minimiantalet 10 resenärer.
Resegaranti
Axess Resebyrå har ställt erforderlig ekonomisk resegaranti till Kammarkollegiets förfogande. Det borgar för att vår verksamhet
håller hög kvalitet och att vi arbetar i enlighet med god etik. Du reser alltid tryggt med oss.
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